
 

Vastgestelde notulen 12-07-2021 van 19.30-21.00u Locatie: Starrebos 

Notulant : Emma 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Lysanne, Willem Jan, Sanne, Annemarie, Lies, Sacha, Petrie, Emma, Floris 

Afwezig:  Marion, Pim 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Afspraken omtrent punten aanleveren, gebruik mail en app, bevraging. 
 

Afspraak: punten aanleveren bij secretaris. Punt toelichten in 
vergadering. Evt bijlages stuurt secretaris door naar Willem Jan ter 
voorbereiding.  
 
Notulen vastgesteld. Staan al op site.  

Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

 Jurgen 

Vanuit de directie  
1. NPO gelden inzet (bijlage) NPO gelden: Instemming personeelsgeleding Locatieraad 
2. Schoolgids (bijlage Schoolgids 21-22): Instemming Locatieraad 
3. Werkverdelingsplan (bijlage Werkverdelingsplan 21-22): Instemming 

personeelsgeleding Locatieraad 
4. Formatieplan 21-22: ter info 
5. Scholingsplan 21-22: ter info 
6. Besteding werkdrukmiddelen: Instemming personeelsgeleding Locatieraad 
7. Jaarplanning 21-22: ter info 
8. Calamiteitenplan vervanging: ter info 
9. Jaarplan 21-22: ter info 
10. Voorstel protocol halen en brengen (bijlage Voorstel): Instemming Locatieraad 
11. Personeelsmutaties (bijlage Memo 20210705) ter info  

 

 
1. In aantal jaargroepen achteruitgang gezien op KIVA en 
resultaten lezen en begrijpend lezen. Laatste was ook al zorgpunt 
op school. Powerplay behoeft extra aandacht gezien aantal nieuwe 
leraren. Daarom gekozen voor extra ondersteuning in gr 3 en 4. 
Meer ICT inzetten is gewenst. Aanpak groepen 6 afgelopen jaar 
gaat doorgetrokken worden in gehele school, goede resultaten.  
Bovenstaande is allemaal input van team. NPO gelden is een 
impuls op wat we al doen. Aangetoond moet worden dat je binnen 
school onderzoek hebt gedaan naar wat nodig is en dat is gedaan 
op Starrebos. Personeelsgeleding LR stemt in met voorstel inzet 
NPO gelden.  
 

 
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 



2. Petrie en Joyce gaan cursus Vertrouwenspersoon doen. 
Resultaten IEP toets worden nog opgenomen.  
3. Veel kinderen in de bovenbouw en relatief weinig kinderen in de 
onderbouw.  
4. ter info 
5. ter info 
6. Team wil graag digitaal rapport. Dat scheelt veel overtypen van 
pdf naar Excel. Systemen worden straks aan elkaar gekoppeld. Hier 
komt nog een uitleg over.  
Vrije middagen komen te vervallen in verband met het 
continurooster. Er is gekozen voor studiedagen in plaats van vrije 
middagen. Er komt binnenkort een digitale maandkalender en dan 
krijg je als ouder een mail in te loggen op de app.  
7. ter info 
8. ter info 
9. 4 jaren Samenwijsplan, wat de ambities zijn. 
10. Merken in de ochtenden dat het een hoop rust met zich 
meebrengt met de start van de dag. Kinderen zelfstandig naar 
binnen laten gaan vanaf het plein, niet vanaf het hek.  
Leerkrachten komen allemaal mee naar buiten en wachten tot de 
laatste opgehaald zijn. 
1 keer in de 4 weken willen we een inloopmoment zodat ook 
ouders de groep/leerkracht meer ziet. Dit zijn wisselende dagen en 
die komen op de kalender. 
Reactie: Dit is wel lastig voor kinderen als jouw ouder niet kan 
omdat die vaak moet werken. Dit is na schooltijd, even kijken hoe 
dit gaat. Kinderen hebben dit misschien wel door.  
Ouderapp kun je hier ook altijd gebruiken voor vragen of 
ziekmelden etc. Blijven zorgen voor goede communicatie. 
Protocol is geschreven, teruggegaan naar het team, zijn nog wat 
op en aanmerkingen gekomen.  
Inloopmoment, ideeën zijn welkom bij Willem-Jan. Willem-Jan 
gaat het hier ook nog met het team over hebben. 
Hier ook nog over nadenken voor opvang. 
11 Er gaan mensen om verschillende redenen weg. Maar dit is wel 
een extreem aantal.Tijdens de studiedag vrijdag is er veel gezegd 



en er is nu weer een positieve flow. Sommige mensen vroegen zich 
ook af of ze iets gemist hebben, hier zijn veilige gesprekken over 
gevoerd. Er is veel werkaanbod ook op andere plekken. Iedereen 
heeft weer zin om met een frisse start verder te gaan, ook om de 
nieuwe collega’s te behouden. Graag verder en niet doorgaan met 
het oude. Diegene die gaan waren niet bij die ochtend. Het was 
fijn dat iedereen zich uitgesproken had. Studiedag heeft ieder 
individueel zijn gevoel in mogen leggen. Mooi stukje hierover in de 
nieuwsbrief.  
Sacha wil hierover wel meedenken, en dit goed verwoorden.  
Verzoek om nieuwe medewerkers voor te stellen in de 
nieuwsbrief, met foto’s etc. Hier is Willem-Jan al mee bezig, staat 
al klaar.  
 
Proberen volgend jaar iets minder stagiaires. Het is te veel om een 
leerkrachtondersteuner in te werken en ook een stagiaire. 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2. Staking opvang: kleurplatenactie 
3. Positief BSO rapport GGD 
4. nieuwe medewerker voor Deby 
5. doorstroom baby en Dreumesgroep 

 

1. - 
2. Wij hebben vanuit opvang een kleurplatenactie gedaan 
waarmee ouders ons kunnen steunen. Kinderen hebben gekleurd 
op de groep en we hebben de ouders/kinderen gevraagd om dit 
thuis op te hangen. We hebben dit bewust zo gedaan om de 
ouders niet nog meer te belasten door bijvoorbeeld dicht te gaan. 
3. Tijdelijk rapport, dit is positief. 
4. Francine is er voor Deby, volgende keer haar graag voorstellen 
via een berichtje in het ouderportaal met foto en een stukje. Voor 
Suzanne is er ook iemand aangenomen. Iemand van de Driehoek 
komt naar ons. Zij gaat ook het stukje VVE specialist op zich 
nemen. 
5. 1 jaar en 3 maanden. Dreumesen gaan eerder door. Babygroep  
zit veel dagen erg vol, Dreumesgroep zijn niet veel kinderen 
waardoor jongere kinderen ( 1 jaar, 3 maanden) hier ook goed 
kunnen ontwikkelen. Kinderen stromen eerder door als ze hier aan 
toe zijn. Wij bekijken dit per kind. 

 
 
2. Jurgen 
3.Emma 
4.Emma 
5.Emma 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Proces husselen 

2. Het is niet de bedoeling om de kinderen een top 3 te laten 
maken, dit vonden veel ouders ook niet fijn. De kinderen hebben 

 
 
2.Petrie 



3. Gezonde School, StaVaZa 
4. Groepsgroottes komend schooljaar 
5. Verloop leerkrachten, hoe investeert Starrebos? 
6. Invulling vertrekkende specialismes 
7. Nieuwe app ter vervanging Klassenbord 
8. Inhoudelijke nieuwsbrief 
9. Vragen omtrent CAO langdurig zieken 
10. Contracten: jaarcontract/vast contract. Hoe wordt dat besloten? 
11. Schooltijden, wijken af van Stichting 

 

nu een woordspin gemaakt om op te schrijven bij wie ze graag in 
de klas zitten.  
3. Sacha ziet nog geen verbetering mbt traktaties en overblijven. 
Volgend schooljaar weer goed opletten. 
4. Waar ligt de grens, team heeft gezegd, er gaan geen nieuwe 
kinderen meer in groep 3 binnen komen. Er ligt een maximum of 
een minimum. Er moet ondersteuning komen bij die groep, anders 
kan dit niet. Samen gaat ze dit met Suzanne aan. Het ligt wel aan 
bij welke leerkracht ze komen. Bijvoorbeeld bij groep 4 een nieuwe 
leerkracht. 20 uur van Suzanne en Fabienne wordt zo ingezet dat 
er bij het spelend leren altijd iemand is.  
5. 6.Joyce was al bekend, Joyce gaat voor 
vetrouwenscontactpersoon solliciteren. Marga gaat rots en water 
doen. Duidelijk naar een kind communiceren waarom hij wel en 
een ander niet hieraan mee doet.  
Er is een nieuwe orthopedagoog als docent aangenomen voor de 
plusklas. 
7. 1 augustus worden alle leerlingen overgezet, dan krijgen alle 
ouders informatie dat hij bruikbaar is. 
Interne mededelingen, nieuwsbrieven worden hierin verstuurd. 
Complete schoolagenda staat erin. 
8. nieuwsbrief mag inhoudelijker. Stukjes studiedag, muziekstukjes 
etc. 
9. Hoe gaan wij daarmee om? Onderwijs is 1ste jaar 100% 2de jaar 
70 %. Bij de opvang ga je per half jaar met 10% omlaag. 
10. Medewerkers krijgen een contract met uitzicht op vast. 1 
functionering en beoordelingsgesprek per jaar en hierna kun je 
een vast contract krijgen. 
11. Waarom wijken wij als enige af van de stichting, dit is een 
bewuste keuze van onze school. Dit is dat wij wel een kwartier 
langer pauze hebben. Iedereen heeft recht op minimaal een half 
uur pauze, anders hebben ze maar een kwartier pauze. 
De €60 is geen vrijwillige bijdrage meer, dit moet gecommuniceerd 
worden. Moet de LR hier niks in goedkeuren? Dit is waarschijnlijk 
door de SR goedgekeurd. Het is niet Samenwijsbreed, nu doet 
alleen Starrebos het. Dit is een punt om nog in de Samenwijsraad 

 
 
3.Sacha 
4.Sacha 
5. allen 
6.Rudi 
7.Sacha 
8.Sacha 
9.Rudi 
10.Rudi 
11.Petrie 
 



te bespreken. Hier ook goed communiceren dat de vrijwilligheid 
hiervan af is. 
 

Directie verlaat de vergadering 
 

  

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

1. Zijn op zoek naar een nieuwe bestuurder. Zijn gesprekken 
over geweest, er waren er 4 geselecteerd en er is er 1 
door voor een 2de gesprek. 

2. 360 graden formulier invullen voor medewerkers. 

 
Rudi 

Overige punten: 
1. LR leden vanuit team onderwijs  
2. Vacatures voorzitter en secretaris LR 
3. Vergaderdata LR volgend jaar, ter goedkeuring 
 

1. Petrie gaat door. Marion is nog niet duidelijk. Voor Floris 
is nog geen vervanging bekend. Iedereen is nu aan het 
inventariseren wat voor taken hij/zij volgend jaar wil. 

2. Volgende vergadering begin van het schooljaar. Graag op 
volgende agenda. 

3. Akkoord  

 
1.Rudi 
2.Jurgen en 
Annemarie 
3.Jurgen 

Rondvraag 
 

  

Sluiting.  
Aansluitend borrel.  

  

 

Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

- Vacatures voorzitter en secretaris LR 

 


